
 «Найбільшого успіху досягає той, хто володіє кращою інформацією»

Б. Дізраєлі

Інтернет надає необмежені можливості для навчання. 

Освітні портали

www.school.holm.ru - портал "Шкільний світ"
www.colledg.ru - "Відкритий коледж"
www.catalog.alledu.ru/distans/schoolboy - каталог посилань на освітні ресурси 
Інтернету

Уроки – це цікаво!

http://lib.km.ru/?id=10500&Subject=30 - хімія 
http://www.2day.ru/ - сучасна історія 
http://www.library.kherson.ua/tavrika/litopys/litopys.htm - літопис Херсону
http://www.sccenter.ru/astro/ - астрономія 
http://pergam.chat.ru/ - література 
http://wgeo.ru - географія 
http://nature.worldstreasure.com/ - географія 

Юним науковцям

http://ad-astra.chat.ru/ - все про слов'янські та арійські народи від давнини до 
наших днів
http://www.excurs.ru/ - довідкові матеріали з геральдики
http://www.astro.tomsk.ru/index.shtml - вісті з обсерваторій, біографії 
вчених-астрономів, наукові статті, все про телескопи, книги.
http://m31.spb.ru/ - карти й каталоги зіркового неба, галерея зображень 
космічних об'єктів. Тексти книг з космонавтики.
http://character.webzone.ru/ - Історія слов'янської писемності, палеографія. 
Фотографії рукописів, починаючи з ІХ ст.
http://www.ancient.holm.ru/ - історія давніх та поява сучасних держав
http://pereklad.online.ua/- поліглотам - 
українсько-польсько-російсько-англійський тлумачний словник. Електронний 
перекладач. 
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Віртуальні підручники

http://ukrreferat.com/ - підручники з різних предметів
http://www.shkola.2.com - електронна бібліотека підручників для всіх класів 
українських і російських шкіл
http://kvant.mccme.ru/rub/12.htm - шкільні підручники з математики
http://www.gomulina.orc.ru/ - електронний підручник з астрономії 

Освіта on-line

Сьогодні з Інтернетом можна здобути дистанційну освіту. Це процес, значна 
частина якого здійснюється викладачем, віддаленим у просторі та часі від учня. 

http://mova.kreschatic.kiev.ua/ - уроки державної мови 
http://vschool.km.ru/education.asp?subj=14 - віртуальна школа Кирила і Мефодія: 
інтерактивні уроки з різних предметів
http://www.school.mos.ru/ - дистанційна освіта і підручники для учнів
www.lang.ru/know/activ/1.asp - вивчаємо англійську
http://www.college.ru/chemistry/index.html - інтерактивний курс хімії, посилання 
на корисні ресурси для учнів

Електронні бібліотеки та електронні каталоги

http://www.nbuv.gov.ua/internet/libukr.html - адреси українських електронних 
бібліотек
http://kvant.mccme.ru/ - науково-популярний фізико-математичний журнал 
"Квант"
http://lib.km.ru/ - популярні книги сітьової бібліотеки "Кирила і Мефодія", 
програмні твори зарубіжної літератури, а також тематичний каталог літератури 
з усіх галузей знань
http://www.ukrlib.km.ru/ - найбільша в Інтернеті бібліотека української 
літератури, а також велика колекція біографій українських письменників, 
рефератів та творів
http://www.library.kherson.ua/chitalka/LL.htm - твори вітчизняної і зарубіжної 
літератури в електронному залі "Читалка" на сайті нашої бібліотеки

Електронні енциклопедії, словники, довідники…
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http://lib.km.ru/?Subject=34 - різноманітні енциклопедії
http://www.dic.academic.ru - словники та енциклопедії на всі смаки
http://www.chl.kiev.ua/ - Державна бібліотека України для дітей сьогодні має на 
сайті рубрику "Електронна бібліографічна довідка"- все про дитячу літературу!

«Безпечний Інтернет дітям»

http://bezpeka.kyivstar.ua
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